
{ لــوس اجنـلـوس  –وكــاالت - حـصـدت الــفـنــانـة األمـريــكـيـة
راهـق  بالتزامن تايـلور سويفت على جـائزة أيقونـة اختيار ا
مع إطالقـها ألـبومهـا اجلديـد (احملب) ووصل عـدد ألبومـها من
بـيعـات حوالي مـلـيون نـسخـة حول الـعالم وذلك قـبل أيام من ا
مــوعـــد إصــداره رســمـــيًّــا.وكـــشــفت صـــحــيـــفــة (ديـــلي مــيل)
رة األولـى التي الـبـريـطـانـية عـن (أن تايـلـور سـويـفت لـيـست ا
حتـقـق فــيــهــا جنــاحًـا
ســـاحـــقـــاً قـــبـل طــرح
ألـبـومــهـا رســمـيًـا إذ
يـأتي ذلك بعـدما حقق
ألـبـوم (ريــبـوتـيـشـون)
عـــام 2017 جنـــاحـــا
غـيــر مـتـوقـع وتـخـطت
ليون نسخة مـبيعاته ا
في أســـــبـــــوعه األول
وهــــو األلــــبــــوم الـــذي
تـــضـــمن أغـــنـــيـــتـــهـــا
ـعـروفــة (انـظـر مـاذا ا
جــــعــــلــــتــــني افــــعل).
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tO∫ مسرح الطفل يحظى بأهتمام حس علي صالح dðË tOłuð
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ــوسـيــقــيــة بــقــيـادة كــرمت فــرقــة قــصــيــد ا
ــايـســتـرو كــمــال سـكــيــكـر مــسـاء  19آب ا
اجلـاري الفـنان الـراحل فـهد بالن من خالل
ـغـنـ سـلـيـمان ـشـاركـة ا أمـسـيـة غـنـائـيـة 
حــرفــوش وروجـيـه الـلــحــام وأيــوب احلــلـبي
وفـهد عـماد بالن وذلـك على مـسرح الـدراما
في دار األســد لـلــثــقــافــة لـلــفــنــون. بــرنـامج
احلفـل جاء مـنـوعـا بـعـدة أغـان لـلـفـنان بالن
لـحن سوريـ ومصري مـنها ما اقدرش
ـغني علـى كده ويا سـاحر الـعيـن أداهـما ا
حــرفــوش وشــقــرا وجس الــطــبــيب أداهــمــا
ـغنـي اللـحـام وسـفـرهم طـال وسيف احلق ا
ـغـني احلـلـبي واشـرح لـها وسـهل أداهـمـا ا
ـغني حـوران وركبـنـا على احلـصـان أداها ا
بالن وخـتـمت األمـسـيــة بـأغـنـيـة جـوالن أنت
غنون األربعة بانسجام وتناغم عزنـا أداها ا
تام فـيما بـينهم. وبـالن من مواليـد السويداء
عـام 1933 بـدأ بـشق طــريـقه مع الـفن عـام
1957 عــنــدمــا جنـح في مــســابــقــة إلذاعــة
دمشـق ليـبـرز اسـمه كـفنـان له خـصـوصـيته
في زمن عــمــالـقــة الــغـنــاء الــعـربـي ووصـلت
شهـرته إلى كل الـبـلدان الـعـربـية مع انـتـقاله
إلى مـصـر عام  1964لـيـعـود في مـنـتصف
السـبعينيات إلى سورية ويتابع عطاءه الفني
احملـلي ويشارك بقوة في احلركة الفنية
الـــســـوريــة حـــتى وفـــاته فـي عــام
 1997عن عـمــر نـاهـز األربع
والـستـ عـامـا تاركـا أكـثر
من 500 أغـنيـة عاطـفية
ووطـنـيـة واجــتـمـاعـيـة
ظــــلت مـــاثــــلـــة في
وجـــــــــــــــــــــــــــدان
اجلـــــمــــهــــور
حــــــــــــــــتـى
الـــيـــوم.
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ـطـربـة الـلـبـنـانـيـة شـاركت في الـيـوم الـثـاني من الـرحـلة ا
ـطــربـ مــلـحم زين مع ا الــبـحــريـة (ســتـارز أون بــورد) 

وهادي خليل مقدم أجمل أغنياتهم .
w½UMF « œ«uł

ي االردنـي ضـــيـــفه مـــنـــتـــدى الـــفِــكْـــرِ الـــعـــربيّ االكـــاد
ـحاضـرة عنوانـها (احلـرب التجـارية والـتكنـولوجـية ب

.( تحدة األمريكية والص الواليات ا
wzUD « bFÝ
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األديب االردني صـدر لـه حـديـثــا عن دار زهـران لـلــنـشـر
كتاب جـديد بـعنوان (أطـياف)  مـتضمـنا أكـثر من جنس
أدبي تـنــوع بـ الـقــصـة الــقـصـيــرة والـشـعــر واخلـاطـرة

واحلِكم.
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يـــكـــول كــاولـــيه كل واحـــد يـــكــتب
براحته كل هذا واني ساكته وإكدر
أرفع دعــــوة عـــلى اي احـــد يـــنـــزل
صـورتي ويتـجاوز عـلـيه اتقـو الله
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ـمثـلة الـعراقـية مـيالد سري ردت ا
عـلى الــتـنــمـر احلــاصل في مـواقع
الـتــواصل االجـتــمـاعـي بـعــد نـشـر
صــورهـا و هي تــعــاني من تـراجع
كـــبــيــر في الــوزن اثـــر اصــابــتــهــا

رض السرطان.. 
وقـالت ســري عــلى صـفــحـتــهـا في
ـوقع دنــيـا (فــيـســبــــــــوك) وفــقــا 

الفن: 
(الـسالم علـيكم..حـتى اريـحكم اني
عـــنــــدي كـــانـــســــر ســـرطـــان االذن
الـوســطى وقـررت مــاعـالج نــفـسي
خالـته ع اللـه .. من البـارحة لـليوم
قصف عشوائي  الي يسمعهم اني
قـــاتــــلـــة ابــــهــــاتـــهم وأمــــهــــاتـــهم
ومجوعتهم واحد يكول قص معدة
واحـد يكـول هاي مـن أفعـاله واحد

شـنــو اإلنـســان مـيــتـمــرض لـو الن
احنه فـنان اخـتك امك ابوك ابنك
مـيــتـمــرضـون شـنــو هـاي االخالق
الي عــدكم تــكــلــون عــنـي انــســانـة
ســــاقــطـة اذا اني هــيج انت شــنـو
لــعـــد من تــلـــفظ اسم كـــاولــيه انت
شـــــــــــــــنــو لــعـــد عــيب تـــســيــؤن
للنـاس وانتم سيـأون. انت مو الله
حــتى تـــقــيــمــنـي وتــسيء الي. كل
إنــــــســــان ع نــــيــــته رغـم كالمــــكم
سيء الله اليراويـكم مرض كولو ا

.( ام
وعـلى اثر ذلك تـلـقت سـري العـديد
من الكلمات والرسائل من الفنان
الـتي تـتـمـنى لـهـا الـشـفاء الـعـاجل
وتــدعـــمــهــا في مـــعــانــاتـــهــا هــذه
مسـتنـكرة الكالم الـسلـبي الصادر

من البعض.

{ لـــوس اجنـــلــوس  –وكـــاالت - ألـــتــقـــطـت عـــدســات
ـشـاهـيـر( الـبـابـاراتـزي ) صـوراً لـلـنـجـمـة كـامـيـرات ا
ـية جيـنيفـر لوبـيز خالل توجـهها وخـروجها من العا
الــنــادس الــريــاضي فـي مــيــامي مــؤخــرا وهــو
ــتــلـــكه خــطـــيــبــهـــا ألــيــكس الــنــادي الـــذي 

رودريغيز.
وكما رُصـدت جيـنيـفر خالل خـروجها من
ـيه الـنــادي الــريـاضي بــرفــقـة ابــنـتــهــا ا

وخطيبها أليكس.
جــيـنــيــفــر الــبــالــغــة من الــعــمـر 50 عــامـاً
اســتــعــرضت قــوامــهــا الــريــاضي بــإمــتــيــاز

البسها الرياضية الضيقة.
من ناحـيـة أخرى كـانت قـد نـشرت جـيـنيـفـر صورة
لــهـا عــلى صــفــحــتـهــا عــلى أحــد مــواقع الــتـواصل
ثالي بالبيكيني تـناسق وا اإلجتماعي تظهر قوامها ا
شيـدة بحرصـها على وأثارت الكـثير من الـتعلـيقـات ا

احلفاظ على قوامها.

في فـتـرة الظـهـيرة تـنـقشـع الغـيـوم تدريـجـيا لـيـصبح
مزاجك أفضل قليال.
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ال شـيء يـحــصل مـعـك في الـصــبـاح لــكــنك سـتــكـون
مرتاحا وسعيدا.رقم احلظ.2
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ـسـاء بــسـبب ضــغط الـعـمل انـتـبـه إلى صـحـتـك في ا
واحرص على أن تنعم بالراحة.
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ـعــاجلـة مـشــاكل في مـجــال الـعـائــلـة والـتي اسـتــعـد 
كن احلديث معك. ستجعلك عصبيا وال 
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يفضل أن تـغلق أذنيك ألنك تـسمع الكـثير من الكالم
الذي لن يعجبك.
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ـفـيـد أن ال تـتـكـلم وال تـعـطي قـرارا, ـسـاء من ا فـي ا
صلحتك . ألنه لن يكون 
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كالم مـن زمالء يـطال أمـورك الـشـخـصـيـة والـعـائـلـية
ا يثير غضبك.
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تـكـتم عـلى امـورك وبـخـاصـة إذا كـان يـخص عالقـتك
العاطفية.رقم احلظ .3
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انــتـــبه إلى كل كــلـــمــة تــقــولــهـــا وال جتــعل اآلخــرين
يستفزونك بسهولة.
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ـشاكل تتـضخم بـينك وبـ بعض الزمالء ال جتعل ا
أعد الهدوء إلى األجواء. 
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ـا يجعلك ـواعيد  ساء فـيه الكثيـر من البرامج وا ا
بحيرة من أمرك.
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يتطـلب اخلطأ الذي ارتكبته في حق الشريك فترة من
الوقت لنسيانه.

 u(«
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تــــكـــتـب مــــفـــردات ومــــعــــاني
الـكـلــمـات بـشـكـل افـقي حـيث
طللة احلروف داخل الدوائر ا

طلوبة: تشير الى الكلمة ا
©g¹d  ¡ULŽ“ s  wÐU× ®

1- ثواب

2- مسجد اسالمي

3- يعاهد

4- من اسماء الله احلسنى

ثلة سورية 5- اسم 

6- اسال

7- يلهو

8- اداة الكتابة

الفـنان العـراقي الرائـد يشـارك في امسـية ونـدوة حوارية
ـلتـقى الـعراقي لـلـثقـافـة والفـنـون في العـاصـمة يقـيـمهـا ا
االردنـيـة عمـان في السـاعة الـسابـعة والـنصف من مـساء

دن في التشكيل العربي). غد الثالثاء بعنوان (ذاكرة ا

ـقــيـمــة في اسـطــنـبــول شـاركت الـصــحــفـيــة الـعــراقـيــة ا
ـهـرجان الـوجه االخـر لـفـوضى مـنتـظـمـة الـذي اقيم في
تــركــيـــا لــلــمــدة من  18 الى 20 آب اجلــاري وتــضــمن

عروضا فنية وامسية شعرية وتوقيع كتاب.

رســام الـكــاريــكـاتــيــر الـســوري نــال اجلـائــزة الــشـرفــيـة
ـهـرجان كـارتـينـغا الـدولي اخلـامس عشـر في الـبرازيل

الذي شارك فيه 389 فنانا من 49 دولة. 

` U  bL×  dNE

ـالـيـة القى مـسـتشـار رئـيس الـوزراء الـعـراقي للـشـؤون ا
مـــــحـــــاضـــــرة فـي نـــــادي الــــــصـــــيـــــد بـــــبــــــغـــــداد امس
ضـمن بــعــنـوان(االصالح االقــتـصــادي - رؤيــة وحـلــول)

. برنامج جمعية االقتصادي العراقي

جنيفر لوبيز

بإلغاء حـفلها الـذي كان مقررا يوم
امـس األحــــد فـي مـــــهـــــرجـــــانــــات

حراجل.
وقــالت حــنـــاوي في تــصــريح (مــا
ــنـظــمــ لم يـطــبــقـوا حــصل إن ا
بنود العقد... أنا اجيت على لبنان
وكنت في الفـندق ليـوم وأجريت
ـايــسـتـرو الـتــمـارين الالزمــة مع ا
ايــلـي الـــعــلـــيـــا وكـــنت في أحـــلى
حـاالتي لـكن عـندمـا أخـلوا بـبـنود
الــعــقــد مع مــديــر أعـمــالي لـم أعـد
أســــتـــطــــيـع أن أبــــقى).وأضــــافت
(تـــــعــــبـت أعـــــصــــابـي من بـــــعض
اجملالت الــــتـي قـــالـت إن اإللــــغـــاء
بــسـبب أوضـاعي الــصـحـيـة وعـدم
قــدرتـي عــلى الــغـــنــاء. حــرام هــذا
االفـــــتــــراء أنــــا في أفـــــضل وضع
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قـــبل يـــومـــ فـــقط من ظـــهـــورهــا
رتقب في مهـرجانات حراجل في ا
طربة جبل لـبنان فـوجئ جمهـور ا
الـسـوريـة مـيـادة احلـنـاوي بـإلـغاء
احلــفـل وهــو مـــا أرجــعـــته بــعض
وســائل اإلعالم لــضـعف صـحــتـهـا
بـــيــنـــمـــا عــزته هـي إلى خالف مع
.وكــان سـقـوطـا مـفـاجـئـا ـنـظـمـ ا
لــلــمـطــربــة الــســوريـة (59 عــامـا)
ـديــنـة صـفــاقس الـتـونــسـيـة في
الـــثــامـن من هــذا الـــشــهـــر أصــاب
جـمـهـورهـا بـالقـلـق عـلى صـحـتـها
رغـم إصــرارهـــا عـــلى اســـتــكـــمــال

احلفل وهي جالسة على كرسي.
وبينما يستعد اجلمهور إلطاللتها
األولى بـعـد هـذا احلـادث فـوجـئـوا

الرطـوبة عالـية والـذي حصل معي
أني تـــفـــركــشـت (تـــعــثـــرت) بـــذيل
ــيـكــرفــون فــســقـطت فــســتــاني وا
أرضـا لـكن عـدت وأكـمـلـت احلـفـلة
وغــنـيـت سـاعــة ونــصف. الــقــصـة
كـلــهـا فـركــشـة وهــذا حـصل مع أم
ــبـيـا بــبـاريس كـلــثـوم في دار األو
أيـضـا).من جـانـبـهـا أكـدت الـلـجـنة
ــهــرجـانــات حـراجل أن ــنـظــمـة  ا
إلــغـاء احلــفل جــاء بــســبب خالف
على بنود التعاقد مع ميادة.وقالت
الـلـجـنـة في بـيـان (نـظـرا لـلـظروف
االقـتـصاديـة الـراهـنة  بـالـتوافق
والــتــراضي بــ الـلــجــنــة ومــديـر
أعـمــال الـســيـدة مــيـادة احلــنـاوي
إلغـاء احلفل الذي كـان مقـررا نهار

األحد 25 آب).

وهــــذه حــــادثـــــة تــــصــــيــــر مع أي
كـان).وتـابعـت قائـلـة (في صـفاقس
كانت درجة احلـرارة عاليـة ونسبة

شاركة فـيها واسع و ال يقتصر على ا
على مـوظفي الدائـرة بل يشمل كل من
ـا جتـدر ـوضـوع الـطـفل و  يــعـنى 
إلــيـه اإلشــارة فـــقـــد تــســـلـــمت دائــرة
ـســرح طـلـبــات من قـبل الـســيـنــمـا وا
ـهـتـمـ مـنـتـسـبي وزارة الــداخـلـيـة ا
ـشـاركـة في ـسـرح الـطـفل لــغـرض ا

هذه الدورة.
وعـن اهـداف هــذه الــدورة قــال صـالح
سرح وفقا لصفحة دائـرة السينما وا

في فيسبوك) 
تهـدف الدورة الى تخـريج كوادر فـنية
متخصصة تكون نواة للفرقة الوطنية
سرح الطفل من خالل تقد الدروس
ــعـنـيــة بـعـالم ــعـلـومــات الـفــنـيـة ا وا
الــطــفـولــة و سـتــكــون حـصــيـلــة هـذه
الــورشـة انـتـاج عـمل مـسـرحي خـاص
ـشتـرك بـالطـفل يـشارك فـيه جمـيع ا
بـالـدورة وســتـتـبـنى دائـرة الــسـيـنـمـا
شروع من خالل سرح انتاج هذا ا وا
تــوفــيــر االزيــاء والــديــكــور و قــاعـات
سرح الجناح هذا التمارين و خشبة ا

العرض.
 امـا عن الورش الـفـنيـة التـي ستـليـها

قال : 
امـا الـورشة الـثانـيـة ضمن بـرنـامجـنا

ـدارس االهـلـيـة هــنـاك ثالثـة اعـمـال ا
جاهزة للـعرض للمخـرج محمد كاظم
واخملــرج عالوي حــســ ومـحــدثــكم
حـس عـلي صالـح و لديـنا مـجمـوعة
نـــصــــوص مــــســــرحــــيــــة خملــــرجـــ
سـيـتـولـون اجنـاز هـذه االعـمـال خالل
وسم القـادم كي يبقى مـسرح الطفل ا

فـــــــــــــــــــــــــاعــال
ومعطاء.

اخلـاص بــالـطـفل ســتـنــطـلق يـوم 20
ايــلـول الــقــادم و هي ورشـة صــنــاعـة
ـتـحـركـة والـقـفـازيـة تـقـيـمـها الـدمى ا
الــدكـتــورة زيـنب عــبــد االمـيــر والـتي
ـدة سـبعـة ايام ومـا زال باب تـستـمر 
الـتسـجيل مـسـتمـرا . ثم تلـيهـا ورشة
الــكـــتــابــة اخلــاصــة بــالــطــفل / نص
مسرح الـطفل ستكـون بادارة الدكتور
حــســـــــ عـلي هـارف الــتي سـتـبـداء
يـــوم 20 تـــشـــــــــــرين االول مـن هـــذا

العام .
ونـتـاج هــذه الـورش سـيـكــون عـمـلـ
مــســرحـــيــ ومــجــمـــوعــة نــصــوص
مسـرحية حيـث ستقـدم هذه العروض
في مـهـرجـان سيـخـصص لـلمـشـارك
فـي الــــــــــدورة تـتـبــنـاه الـدائـرة وفي
ـــشـــتــرك ـــنح ا خـــتـــام الـــــــــــدورة 
شــهـــــــــادة تــقـــديـــريــة وشــــــــــهــادة
مــشــاركــة من قــبل دائــرة الــســيــنــمــا

سرح. وا
وعن مـــا تــبــقى من نـــتــاجــات مــوسم

2019 قال:
بــرنــامـــجــنــا حــافل .. فـــبــعــد عــرض
مسرحية 10/10 تأليف ماجد درندش
و اخـراجي و الــنـجــاح الـذي حـقــقـته
بـعد اسـتـضافـة دور االيـتام و تالمـيذ
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 الرغبة له في اللقاء بأحد كائنا من كان ?

- وهل حتسب نفسك كائنا مثل غيرك ....?
- وانت الذي الترد مطالبه ..

ـتنبي :  إذا هو جنم فـوق الريح .. تسـامى في العال شـوطا  وشـطرا حتى انـطبق عـليه قول ا
ا دونَ النّـجومِ ..   لذا وجب تـنحيـة مطالـبي جانبا  وإن غامَـرْتَ في شَرٍَف مَرُومِ  فَال تَـقنَعْ 
كـان عـشاقه الـذي لم يـروه يعـتـقدون بـأنه  سـيـكون حـوارا خـرافيـا ..  ثـمة دواع تـكـشفت في

ا تنشر في اجلزء الالحق من كتاب  أطراف احلديث.. اعراضه بعد إقباله عن أي حوار ر
 ثـمة أنـاس شـبعـوا حتى قـوقة الـرأس  عـرفوا احلـياة بـالطـول والـعرض .. بـلغـوا هرم جـميع

احلاجات ..وهم من فوق القمة قذفوا بانفسهم الى التهلكه .. هرم ماسلو اعاله التالي :
احلاجة لـتحقيق الذات  من خالل تعظيم استخدام قدراته ومـهاراته احلالية واحملتملة لتحقيق

كن من اإلجنازات. ومن الشباك الرمي لك حالي ! أكبر قدر 
 شــعب (فــايـن النــدا) اســعــد الــشــعــوب .. هم في الــصف االول (احــسن الــصــفــوف ) ومن
اليصدق بـهم فليأت ويشوف ويفرق النعجـة من اخلروف .. لكن السويد  - جارتهم - صامتة
وليلـها اطول مـن ليل الصب (مـتى غده? اقيـام الساعـة موعده ) لـذلك فهم يضـعون نهـاية مثل

سبورة سوداء حلياتهم ..
اذا انتحرت مارل مونرو ?

- اشـعـر طـول الـوقـت بـأني شـخـصــيـة مـزيـفـة  وال اســتـطـيع طـوال الــوقت أن أحل مـشـاكل
تشردة  ال اشعر بأني جنمة وما أطلبه هو بعض السعادة !!! طفولتي ا
أنـا عـن ذاتي  - مـدون هـذا الــنص - أتـمـتع بــشيء من مـشــاعـر بـلـوغ
تنـبي  لكن سيـأتي يوم يجـعلني اقـدم على ما مرت الهـرم في جمعـة ا

به سعاد حسني حينما مر بها حسن يوسف لتغير مالمحها ! 
ومن الشباك الرمي لك حالي ....

رئـــيـــــــــس مـــنــتـــدى الـــتـــكــامل
ـــضي ايــامــا في االقــتــصــادي 
ـــراجـــعـــة خـــطـــة بـــيـــــــــــــروت 
ــنــتــــــدى لــعــام 2019 ولــقـاء ا
عــــدد مـن الــــشـــــــــــخــــصــــيـــات
الـلـبـنــانـيـة بـحــضـور اعـضـاء من

نتدى. مجلس رئاسة ا
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ـمثـلة الـسوريـة جيـني إسبر أن أكدت ا
عــروض األزيـــاء فــتــحـت لــهــا األبــواب
العريضة لدخول مجال التمثيل وقالت
(التـمثيـل كان حلـماً وأنا خـريجة كـلية
عهد العالي للفنون التربية ولم أدخل ا
ـسـرحـيـة وقـد حتـقق حـلمـي من باب ا
عـروض األزيـاء الـتي سـاعـدتـنـي أيـضاً
بكـسر الرهـبة ألنهـا على تمـاس مباشر

مع الناس).
ــوقع الـــفن عن األعــمــال وحتـــــــــدثت 

سيرتها فقالت: التي لها الفضل 
(ال يـوجـد عمـل واحد بل مـجـمـوعة من
األعـمال عـلى عـدة مراحل أول األعـمال
كـان مــرايـا مع األسـتــاذ الـكـبــيـر يـاسـر
العظـمة عام 2002 وحينهـا كان العمل
مـشـاهـد بـشـكل كـبـيـر مـحـلـيـاً وعـربـياً

ـرحـلــة الـتـالــيـة سـاعـدني وفي ا
مــســلــسـل حــاجــز الــصــمت عــلى
االنــتـــشــار ألنــني قـــدمت فــيه دوراً
صـــعـــبـــاً وجـــريــئـــاً ومـــركـــبـــاً أمــا
الـفـــــــــــضل األكـبر لالنـتشـار عربـياً
فـكــان مـســـــــــــــلـسـل صـبـايــا بـكـافـة
أجــزاءه عــبــر شـخــصــيـة مــيــديــا الـتي
أحـبهـا الـناس كـثيـراً أمـا آخر األعـمال
فــكـان الــعــراب الـذي حــقق لي بــصــمـة

إيجابية كبيرة).
وحتدثت جـيـني عن اجلمـال وضرورته

في الدراما فقالت: 
(مــعــظم جنــمــات هــولــيــوود جـمــيالت
ويــقــدمـن مــخــتــلف األدوار فــاجلــمــال
ضـروري بـشــرط أن نـوظـفه بـالــطـريـقـة
الــصـــحــيـــحــة بـــعــيـــداً عن الـــتــأطـــيــر

واالستسهال).
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انـطــلـقـت امس االحـد و عــلى خـشــبـة
مـــســـرح الــرافـــدين بـــرنـــامج الــورش
سرح الـطفل و ـتخـصصـة  الـفنـية ا
ـسرح الـتي أعـلـنت الـفـرقـة الوطـنـيـة 
ــسـارح عن الــطـفل الــتـابــعـة لــقـسم ا
ـشــاركـة فـيـهــا.. وقـال مـديـر شـروط ا

الفرقة حس علي صالح :

ـسـرح سـتــشـهــد دائـرة الـســيـنـمــا وا
ـقــبـلـة اقـامـة خالل االشـهـر الــثالثـة ا
ورش فنـية مـتخـصصة تـعنى بـالطفل
الـورشــة االولى تـهــتم بـفـن الـتـمــثـيل
وااللقـاء بادارة الفـنان مقـداد مسلم و
تـمـتـد لـســتـة ايـام مـتـتـالـيـة .. و بـاب
الــتــرشــيح مـفــتــوح جلــمـيع الــفــئـات
الـعـمـريـة لألطـفـال .. عـلـمـا ان اإلقـبال

حس علي صالح


